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چکیده
نسل بر اساس وزن بدن در هفتکه به مدت وزنسنگینو وزنسبکشامل الین گروه بلدرچین ژاپنیدو از در این تحقیق 

28داري در سن در هفتمین نسل انتخاب شده به طور معنیوزنسنگین. الین انتخاب شده بودند استفاده شدگی هفتچهارسن 
قطعه نر از 11قطعه ماده و 01/0p< .(21(تر بودسنگینبراي هر دو جنس نر و ماده در همان نسل وزنسبکروزگی از الین 

با پدر شامل گروهگروه دوبراي تولید متقابلتالقی صورتبه وزنسبکین قطعه نر از الدهقطعه ماده و 18و وزنسنگینالین 
براي جاییهجاباثر هتروزیس ومیزان تعیین به منظوربا هم آمیزش داده شدند. ) LH(وزنگروه با پدر سبکو) HLوزن (سنگین

ن در زمان بلوغ وززمان بلوغ جنسی، در سنشامل صفات تولیدمثلی راي بچنینهمهفتگی و چهاروزن در زمان تولد و وزن 
مقایسه هاي والدي هاي حاصل از تالقی متقابل با الینگروه،درآوريو درصد جوجهدرصد باروري، وزن تخمتعداد تخم، ، جنسی

یس براي). اثر هتروز>01/0p(بوددارمعنیجز براي صفت تعداد تخم هبها براي میانگین این صفات بین دو الین شدند. تفاوت
بود.ندارمعنیسایر صفات مورد بررسیاما براي دارمعنیدرآوريجوجهدرصد باروري و درصد سن در زمان بلوغ جنسی،صفات 

.)>01/0p(بوددارمعنیتعداد تخم براي سایر صفات صفت براي جزبهجاییجابهاثرات مادري یا اثر تالقی چنینهم

یتولیدمثل، صفات جاییجابهی، اثر هتروزیس، تالقی هاي کلیدي: بلدرچین ژاپنواژه

مقدمه
، Galforms) به رده گالفورم Japonica quailبلدرچین (

Japonicaو گونه Coturnix، جنس Phasidaeخانواده 
یک پرنده آوازخوان اهلی شد 11که در حدود قرن تعلق دارد

قرار گرفت. یک منبع غذایی حیوانی مورد توجه در قالب و 
ترین گونه حیوانی موجود در مزارع است که بلدرچین کوچک

چنین مشود. هبراي تولید تخم و گوشت از آن استفاده می
).6(باشدمیحیوان آزمایشگاهی عنوانبهاهمیت دیگر آن 

انجام این پرندهوزن زنده بر هاي انتخابی زیادي آزمایش
افزایش و کاهش وزن ت جهانتخاب در که نشان داده است

هتروزیس یک ابزار در دست ). 5،7(باشدمیمؤثر کامالًبدن 
گران از جمله اصالح گران طیور است که از آن جهت اصالح

هاي والدینی استفاده باالتر از جمعیتعملکردتولید نتاجی با 
د و بزرگی هتروزیس به مقدار زیادي به میزان اختالف شومی

،بنابراین.)4(یت والدي بستگی داردژنتیکی بین دو جمع
هتروزیس نتیجه عمل ژنتیک غیرافزایشی براي یک صفت 

و میزان آن به دلیل نوترکیبی و عوامل دیگر باشدمیخاص 
ه طور کلی هتروزیس در صفات ها ثابت نیست. بدر طول نسل

که دلیل باشدمیاز صفات مربوط به رشد تربیشمثلی تولید
ت مربوط به صفابای تولیدمثلات فمرتبط بودن صآن 

تحت کمترکه این صفات اینو باشدمیشایستگی طبیعی 
). نتایج تحقیقات 15(گیرند میقرار هاي مادري سازهتأثیر

از تربیشی تولیدمثلدهد که هتروزیس براي صفات نشان می
و احتمال مشاهده هتروزیس مثبت و بودهصفات تولیدي 

، هامدت در داخل الینهاي طوالنیاببعد از انتخدارمعنی

و همکاران پیائو. )8،11(باشدمیزیاد ی تولیدمثلفات صبراي 
را هفتگی 15و10، 5، 4هتروزیس وزن بدن در سنین)11(

اما براي دارمعنیغیربا شاهد، وزنسنگیندر تالقی الین 
)14برآورد کردند. ولی (دارمعنیمانی صفات تولید تخم و زنده

را در تالقی دو سویهجاییجابهمیزان هتروزیس و اثر تالقی 
coturnix Japaneseوcoturnix ypisilophorus بررسی

دار گروه  ) اثرات معنی4(همچنین جباري و همکارانکرد.
ژنتیکی بر  صفات تولیدي و عدم تحرك ناشی از ترس (به 

گیري از گیري میزان ترس) و امکان بهرهعنوان معیار اندازه
گري به  منظور بهبود عملکرد بلدرچین ژاپنی در تالقی آمیخته

دو سویه سفید خالص و وحشی خالص نشان دادند.
بـراي تولیـد   معمـوالً هاي بین دو سویه یا دو الین تالقی

یا ارزیابی ساختار ژنتیکی یک الیـن یـا   یک نژاد جدید حیوانی
یرد. یک فرض معمـول  گجمعیت خالص مورد استفاده قرار می

جـایی جابـه ي دو تـایی، عـدم حضـور اثـر     هاتالقیتربیشدر 
به صورت اثر مادري یا وابسـته بـه جـنس    که معموالًباشدمی

شود.ظاهر می
اثر يدارمعنی،گذشتههايپژوهشجا که در از آن

هاي انتخاب شده در در تالقی الینجاییجابهو هتروزیس 
نگرفته است، لذا قرارمطالعه مورد س وزن مدت بر اساکوتاه

تالقی ي میزان هتروزیس و اثر گیرهدف این تحقیق اندازه
ي هاتالقی، براي یتولیدمثل(اثرات مادري) در صفات متقاطع

انتخاب شده در وزنسنگینو وزنسبکهاي متقابل بین الین
هفتگی در بلدرچین در چهاربر اساس وزن بدن مدتکوتاه

.بود

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
دامیپژوهشهاي تولیدات
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هامواد و روش
هاي مورد استفاده در این آزمایش شامل دو الین الین

نسل بر شش وزنی هستند که طی مدت سنگینوزن وسبک
هاآنروزگی انتخاب فنوتیپی در 28دراساس وزن بدن

صورت گرفته است. آزمایش در مزرعه تحقیقاتی گروه علوم 
انجام شد. براي )1387- 1388(دامی دانشگاه تهران در کرج

و وزنسنگینبلدرچین ماده 30از هاتخم،تولید هفتمین نسل
شدند و سپس آوريجمعبه طور روزانه وزنسبکماده 15

روز در هچر سهسپس به مدت روز در ستر و14هاتخم
با شماره پالستیکی که هاجوجهنگهداري شدند. در زمان هچ 

ي هر هاجوجهاري شدند. گذشماره،وصل می شدهاآنبه پاي 
به هاجوجهالین در یک پن جداگانه قرار گرفتند. نوردهی 

آب و غذا به صورت ساعت در شبانه روز بود. 24صورت 
%26با یک جیره استاندارد تجاري حاوي دسترسی آزاد
(بر اساس انرژي متابولیسمی2900Kcal/Kgو پروتئین خام 

روزگی 28. در سن بود)1994NRCجدول احتیاجات غذایی
هاي انفرادي منتقل پرندگان به منظور ایجاد نسل بعد به قفس

وزن و تیب از دو الین سبکقطعه ماده به تر18و 21شدند (
قطعه نر به ترتیب از دو الین دهو11چنینهمووزنسنگین
) در دو HW(وزن سنگین). دو ماده وزنسبکو وزنسنگین

جاجابههاآن) بین LW(وزن سبکقفس قرار گرفته و یک نر
وزنسنگینبا یک نر وزنسبکهر دو ماده چنینهمشد می

گرفتند و به این ترتیب دو به صورتی که گفته شد قرار می
ساعت در شرایط 16تولید شدند. پرندگان LHوHLگروه

گرفتند. آب و غذا به صورت مینور در طول شبانه روز قرار 
%20یک جیره استاندارد تجاري حاوي بادسترسی آزاد 

(بر اساس انرژي متابولیسمی2650Kcal/Kgو پروتئین خام 
بود. فرزندان حاصل تا )1994NRCجدول احتیاجات غذایی

سپس به قفس هفتگی در پن نگهداري شدند وچهارسن 
ها نگهداري ها به صورت انفرادي در قفس، مادهمنتقل شدند

،در این نسلشد. میجاجابهو قفس ماده و یک نر بین دندشد
و دسترسی به صورت تصادفی بودF1تالقی بین افراد نسل 

آب نیز به صورت آزاد با جیره استاندارد تجاري به غذا وهاآن
انرژي 2900Kcal/Kgوپروتئین خام %26حاوي 

)1994NRC(بر اساس جدول احتیاجات غذاییمتابولیسمی
.روزگی نگهداري شدند100سن پرندگان تا .بود

صفات

سن در اولین طی دوره پرورش سن بلوغ جنسی (
ي)، وزن در زمان بلوغ جنسی براي هر پرنده ماده گذارتخم

هفتگی به هشتتخم درسن آوريجمعجداگانه مشخص شد. 
تر آغاز شد. و سالمتربیشآوردن تعداد تخم دستبهمنظور

هر پرنده ماده در به وسیلهشده متوسط تعداد تخم گذاشته 
ها، تخم، میانگین وزن تخمآوريجمعیک دوره هفت روزه 

درآوري براي هر پرنده ماده و جوجههاتخمدرصد باروري 
نیز درآوريجوجهدر هر دو نسل ثبت شد. پس از جداگانه 

ماده در هر براي هر پرنده هاتخمدرصد هچ و درصد باروري 
1رح صفات مورد بررسی در جدولشتعیین شد. دو نسل 

آورده شده است.
آنالیز آماري

)2000(9نسخهSASافزار نرموسیلهبههاهتجزیه آماري داد
:مدل آماري زیر انجام شدو 

Yijk=μ+ Hi+ Gj+HGij+b(AGSijk-AGS) +eijk

: مشاهده انفرادي هر صفتYijkکه 
μمیانگین کل :

Hi اثر ثابت :i) سطح)2امین هچ
Gj اثر ثابت :j سطح)4گروه (الین یا امین

HGij ي براي هر دارمعنی: اثر متقابل بین اثرات در صورت
صفت 

AGSijk : براي صفات تعداد بلوغ جنسی فردسن متغیر کمکی
تخم و وزن تخم

AGS ن بلوغ جنسی س: میانگین
b روي صفت : ضریب تابعیت صفات تعداد تخم و وزن تخم

سن بلوغ جنسی 
eijkاثر تصادفی عوامل ناشناخته :

با روش گروه مختلفچهارها دراختالف بین میانگین
هاي محاسبه شد. اختالف بین الین1کرامر-توکیآزمون 
محاسبه اثر ژنتیک افزایشی بین دو الین والدي منظورمجزا به

حاصل از اختالف بین میانگین دو گروه چنینهممحاسبه شد. 
از میانگین دو الین والدي به منظور محاسبه اثر تالقی متقابل

اختالف بین دو گروه عالوه بر آنگیري شد. هتروزیس اندازه
به منظور محاسبه اثرات مادري حاصل از تالقی متقابل

با محاسبه درصد نسبت نیز درصد هتروزیس و آمددستبه
هاي والدي به از گروهجاییجابههاي اختالف میانگین گروه

آمد.دستبههاي والدي یانگین گروهم

در پرندگان مادهصفات مورد بررسی شاخص هاي آمار توصیفی براي- 1جدول
Table 1. Descriptive statistics for studied traits in female birds

حداکثرحداقلضریب تغییراتخطاي معیارمیانگین کلپرندهتعدادعنوان صفت
18647/911/176/1080/640/12(گرم)وزن تولد

18617/16264/194/1200/9445/207(گرم)روزگی28وزن در سن 
18690/24543/026/955/23054/260(گرم)وزن در بلوغ جنسی
18638/5435/093/104566(روز)سن در بلوغ جنسی

18666/606/038/1158(عدد در یک هفته)تعداد تخم
18667/912/081/1305/650/12(گرم)وزن تخم

18677/6758/093/84676)%(میزان باروري
18677/6659/088/94575)%(درآوريجوجهمیزان 

1- Tukey Cramer
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نتایج و بحث
هاي مورد بررسی ها و گروهاختالف بین هر کدام از الین

براي همه قابلتالقی متاثر میزان هتروزیس ومحاسبه براي
آورده براي صفات مورد بررسی 2هاي ژنتیکی در جدولگروه
که اختالف بین دو الین والدي دادنتایج نشان ه است. شد

بود. وزن بدن در دارمعنیتعداد تخم جزبهبراي همه صفات 
ي گذاشته شده براي الین هاتخمسنین مختلف و وزن 

تربیشوزنسبکي از الین دارمعنیبه صورت وزنسنگین
نیز به وزنسبکالین درآوريجوجه، باروري وچنینهم،بود

که علت آن بودکمتروزنسنگیني از الین دارمعنیطور
ي ضعیف، کوچک و مریض هاجوجههاي کوچک و تولید تخم

. باشدمیوزنسبکهاي ادهبراي م
غ زودتر به سن بلووزنسنگینالینهاي پرندهعالوه،هب

نسبت به وزنسنگینهاي بلوغ زودتر در الین.رسندجنسی می
سایر محققین نیز گزارش شده از سويوزنسبکهاي الین
تواند ناشی از سرعت رشد میاین موضوع).1،2،11(است

باشد و از آنجا که بلوغ جنسی وزنسبکهاي کندتر در الین
الین ر دوره باروري جنسی د،دهددیرتر رخ میهاآندر 

باشدمیوزنسنگیناز الین ترکوتاهبلدرچین ژاپنی وزنسبک
)11.(

هتروزیس قرار تأثیرصفات مربوط به رشد تحت 
وزن در زمان بلوغ جنسی و وزن اما در مورد صفات ،اندنگرفته

ی تولیدمثلتخم هر چند که این صفات از جمله صفات 

پرنده بوده و مشابه رشدتأثیرشوند اما تحت بندي میطبقه
ي دارمعنیهتروزیسگونه صفات نیز اینبرايصفات رشد
صفت تعداد تخم نیز از آنجا که تفاوت در مورد د. مشاهده نش

،این صفت موجود نبودايربي بین دو الین والدي دارمعنی
هتروزیس قرار نگرفت. اما صفات تأثیرنیز تحت این صفت

ي دارمعنیهتروزیس مثبت و درآوريجوجهمیزان باروري و 
هتروزیس صفت سن بلوغ جنسی میزان براي نشان دادند.

گريآمیختهثیر مثبت تأدهندهکه نشاند مشاهده شمنفی 
هاي نسبت به میانگین الینبراي کاهش سن در زمان بلوغ 

،هتروزیسمیزان . استو افزایش دوره باروري پرنده والدي 
و اثر در تالقی مورد استفاده ناشی از فاصله ژنتیکی دو گروه

براي معموالً و باشدمیژنتیک غالبیت براي صفات مورد نظر 
ي تربیشخونیافت همصفات مربوط به شایستگی که داراي 

). با 3(شودهستند میزان باالتري از هتروزیس حاصل می
از جمله صفاتی تولیدمثلکه صفات توجه به این مطالب و این

پس بروز میزان باالي هترویس ندشویشایستگی محسوب م
.باشدمیصفات قابل انتظار گونه اینبراي 

اي برجزبهنشان داد متقابل ي اثر تالقی دارمعنیتعیین 
ثیر اثر متقابل قرار صفت تعداد تخم همه صفات تحت تأ

به طور کلی تالقی بین نرهاي ،عالوه براین. گیرندمی
نتاج کمی در بر دارد که ،وزنسبکهاي مادهووزنسنگین

و وزنسنگینگیري موفق بین نرهاي دلیل آن کاهش جفت
).8(باشدمیوزنسبکهاي ماده

ي انتخاب شده بر اساس وزن بدنهاداخل و بین الینيهاتالقیدر پارامترهاي تولیدي و تولیدمثلی-2جدول
Table 2. Productive and reproductive parameters of lines divergently selected for high and low BW and their

reciprocal crosses
H% R H P

HLاختالف 
LHبا

LLاختالف 
HLبا 

LLاختالف 
LHبا 

HHاختالف 
HLبا 

HHاختالف 
LHبا

HHاختالف 
LLبا 

صفات مورد بررسی

01/3 ** NS ** **01/2 **69/1 **32/1 34/0 **67/1 **95/0 (گرم)تولدوزن 
33/1- ** NS ** **22/22 **33/23 10/17 **70/13 **92/19 **03/37 روزگی (گرم)28وزن 
13/0 ** NS ** **28/5 **24/9 **95/6 69/3 98/2 **93/12 (گرم)وزن بلوغ جنسی
67/1- ** ** ** **25/2 **03/9 **77/8 **72/2 **98/2 **75/11 (روز)سن بلوغ جنسی
60/0- NS NS NS 02/0 12/0 13/0 01/0 01/0 12/0 تعداد تخم
41/3 ** NS ** **18/1 **95/1 77/0 15/0 02/1 **79/1 وزن تخم (گرم)
97/17 ** ** ** **31/7 **86/21 **54/14 **48/7 17/0 **37/14 (%)میزان باروري
90/18 ** ** ** **96/7 **96/20 **00/13 **12/8 15/0 **84/12 زان جوجه آووري (%)می

Orthogonal contrasts. P = HH-LL; H = (HL + LH) – (HH + LL); R = (LH –HL)
ns :01/0داري در سطح عدم معنی
01/0داري در سطح معنی: **

ر تالقی دو سویه بلدرچین ) اث13سیدحسین و همکاران (
که کردندررسی را بتولیدمثلرشد و عملکردژاپنی بر 

گذار) را جهت (نوع تخمJJ(نوع گوشتی) و FFهاي سویه
با هم تالقی دادند، هتروزیس صفت وزن بدن FJتولید سویه 

%) و هتروزیس تولید تخم - 1/6هفتگی منفی (پنجدر سن 
ها نشان داد که از این . نتایج این آمیزشبود%) 3/8مثبت (
در نژادهاي تولیدمثلعملکردتوان جهت بهبود میهاتالقی

استفاده نمود.گوشتی
) در چهار الین انتخابی در 8موریتسو و همکاران (

هفتگی چهاربلدرچین که دو الین بر اساس وزن بدن در سن 

)HWوLW (ي خونپالسماسطح) و دو الین بر اساسHP
ي متقابلی انجام دادند. از هاتالقی) انتخاب شده بودند، LPو 

هیچ وزنسبکهاي با مادهوزنسنگینبین نرهاي تالقی
یعنی ،ي معکوس آنهاتالقیاي تولید نشد، لیکن در پرنده

و براي وزنسنگینهاي با مادهوزنسبکتالقی نرهاي 
هفتگی و در سن چهار و هشتسنین صفات وزن بدن در

هتروزیس منفی و براي صفات میزان تولید تخم و وزن ،بلوغ
هاي وزیس مثبت مشاهده شد. اما در تالقی الینهتر،تخم
HP باLPوزن بدن، تولید تخم و وزن تخم هتروزیس براي

هتروزیس منفی مالحظه ،ي خونپالسماسطحمثبت و براي 
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ماده جمعیت پرندگان) در تالقی 10همکاران (پیائو وشد.
انتخاب شده بر اساس افزایش وزن و نرهاي جمعیت تصادفی، 

هفتگی، درصد چهار و ششدر براي صفات وزن بدن 
، وزن تخم و تعداد تخم هتروریس مثبت و درآوريجوجه
15ودهاما براي صفات باروري و وزن بدن در دارمعنی

.ي گزارش نکردنددارمعنیهتروزیس ،هفتگی
بعد از انتخاب واگرا حتی نتایج تحقیق حاضر نشان داد 

براي انتخاب شدهدو الین،بر اساس وزن بدنمدتکوتاه
اختالف ی تولیدمثلبسیاري از صفات مختلف تولیدي و 

به کاهش تولید ها طی نسلاما انتخاب.نداشتددارمعنی
این نتایج،بنابراین.دشمنجر وزنسبکویژه در الین هب

توان با انجام تالقی مینشان داد که در بلدرچین ژاپنیتحقیق
دست ی تولیدمثلدر صفات عملکردافزایشها بهبین الین

.یافت
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Abstract
In the current study, two groups of lines Coturnix Japonica Quail that were selected for hig

(HW) and low (LW) body weight at the age of 4 weeks for 7 generations were used. HW line
after selection for 7 generations was significantly heavier than LW line in the same generation
at the age of 28days (p<0.01). 21 females, and 11 males from the HW, 18 females and 10 male
from the LW lines were mated in the reciprocal cross to produce two groups, one group with
HW male parents and the other group with LW male parents. To determine the reciprocal and
heterosis effects for hatch weight and 4 weeks body weight and also for reproductive traits
including age at sexual maturity, weight of sexual maturity, percentage of fertility and
percentage of hatching, the groups produced by reciprocal crossing were compared with
parental lines. The differences between two lines were significant for the mean of all traits
except for egg number (P<0.01). The effect of heterosis was significant for age at sexual
maturity, percentage of fertility and percentage of hatching but was not significant for other
traits. The maternal or reciprocal effect was significant for all traits except for egg number trait
(P<0.01).

Keywords: Heterosis Effect, Japanese Quail, Reciprocal Effect, Reproductive Traits
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